
      

 

Week 48 

 
Bouwsteen: Als ik moet kiezen, dan… 
 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie en 

Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham en Lot 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Als ik moet kiezen 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Abraham geeft Lot als eerste de keuze om een richting uit te gaan en een land te kiezen. 

 
INTRODUCTIE  

Mensen moeten voortdurend grote en kleine keuzes maken in hun leven. De ene kan dat gemakkelijk en de andere 

is een geboren twijfelaar. Maar net als Lot ontkomt niemand aan het maken van keuzes.    

 
 

 
HET VERHAAL OVER ABRA HAM EN LOT 

naar Genesis 13:1-17 

Ook in dit gedeelte van het verhaal heet Abraham nog Abram. God heeft Abram nog geen nieuwe naam gegeven. 

 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham en Lot 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Foto’s 

 

Zelf toevoegen: 

 niets 

 

 
 

 

Abraham en Lot 

 

Als ik moet kiezen, dan… 



 

 

 

 

IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 

Tips bij gesprek: 

Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht (familie) in rechte mannelijke lijn. De stamvader 

vormt het beginpunt van een stam. 

Abraham is de stamvader van de Christenen, de Joden en de Moslims.  

 

Verhelderingsvragen: 

 Waarom wil Abraham dat Lot ergens anders gaat wonen? 

 Waarom zegt Abraham dat Lot als een broer is, terwijl Lot zijn neef is? 

 Wat is een stamvader? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wie vind het lastig/moeilijk om te kiezen? 

 Heb jij wel eens een moeilijke keuze moeten maken? Vertel daar eens over? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Wanneer is het moeilijk om een keuze te maken?  

 Wat kun je doen als iemand iets kiest en jij had dat ook heel graag willen hebben?  

 Als jij Abraham was geweest, had je Lot dan de eerste keuze gegeven? 

 Kan God je helpen bij het maken van keuzes? 

 Hoe weet je dat je een goede keuze maakt?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN : ALS IK MOET KIEZEN 
 

 Laat de foto’s uit de bijlage één voor één op het digibord zien.  

 Geef steeds één kind een beurt om een keuze te maken.  

 Als het kind de rechter foto kiest, gaat het kind rechts staan. 

 Als het kind de linker foto kiest, gaat het kind links staan.  

 Als het kind gekozen heeft, vraag je de rest van de klas te kiezen en aan de linker of rechter kant te gaan 

staan.  

 Vraag aan het kind dat het eerste mocht kiezen, wat haar/zijn keuze heeft bepaald. Vraag dan nog enkele 

andere kinderen naar de reden van hun keuze.  

 Iedereen terug op zijn plaats en laat de volgende foto zien.  

 Vraag weer één kind te kiezen. Herhaal de procedure. 

 

 Er zijn 4 foto’s. (link) 

 

Nb: deze activiteit kan ook met hand opsteken worden uitgevoerd, als de ruimte beperkt is of als je het geloop 

heen en weer niet handig vindt.  

Probeer na deze activiteit samen met de klas te ontdekken wat allemaal overwegingen waren bij het maken van 

de keuzes. 



 

 

 

 

Zet op het bord in het midden het woord KEUZE en maak een woord-web eromheen met de dingen die gezegd 

worden.  

Deze opdracht kan ook individueel worden uitgevoerd.  

Geef dan elk kind een papier om op te schrijven en een woord-web te maken.  

 

Eventueel extra: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6lsmRw4UAaM 

Liedje van Kinderen voor Kinderen ‘Kiezen is moeilijk’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bl5xljEf0PI 

Fragment uit de Engelstalige film ‘Abram’. In deze scene van 3 minuten geeft Abram aan Lot de keuze welke kant 

hij op gaat. 

Geeft een mooi beeld maar is niet Nederlands ondertitelt.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6lsmRw4UAaM
https://www.youtube.com/watch?v=bl5xljEf0PI

